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Uit zowel de kennisgeving zelf, de antwoorden op de aanvullend vragen alsme<fe het 

voorbereidend gesprek is geen concreet programma bekend geworden, Uitgegaan is 

dan ook van de losse elementen d ie u wel aangaf, namelijk de aanwezigheid van 

enkele sprekers en een live {audio)verbinding met andere steden waar op hetzel fde 

moment e-en soo,tgelijke demonstratie plaatsvindt, 

In de oorspronkel ijke kennisgeving wordt aangegeven dat tussen de 300 en 500 

deelnemers te verwachten. In het voorbereidend gesprek op 25 febn.iari j,I, heeft de 

organisatie aangegeven dit aantal fors naar beneden te hebben bijgesteld. Zo zijn er 

bijvoo,·beeld veel personen per e-mail uitgenodigd en opgeroepen zich aan te meld en. 

De respons is echter minimaal. U gaf te kennen dat als 50 tot 100 deelnemen die 

reeds veel zou zijn. 

Besluit to t  vaststellen voorschriften en beperkingen 

U hebt een kennisgeving gedaan als bedoeld in a1tikel 2:3 van de Algemene 

Plaatselijke Verordening Heerlen 2012 juncto de Wet openbare Manifestaties. Onder 

verwijzing naar artikel 5 van de Wet openbare Manifestaties heb ik besloten 

voorschriften en beperidngen vast te stellen ter bescherming van de 

(volks)gezondheid, ter voorkoming van wanordelijkheden en in het belang van de 

verkffrsveiligheid. 

Ook voorafgaand, tijdens en na de manifestatie kan de burgemeester aanwijzingen 

geven die de organisatie en/of deelnemers in acht moeten nemen (a1tikel 6 Wet 

openbare manifestaties). 

Voorschr,iften en beperl<ingen 

Samem,attend (n;et /imitatief) 

locatie is Burg. van Grunsvenplein; 

maximaal 200 deefnemers toegestaan; 

geen (live)muziek toe-gestaan evenals geen elementen die naar oordeel van de 

burgeme-e-ster het karakte1· van een evenement hebben; 

het aanbrengen van maximaal 200 mari<edngen met an..,asbare krijt met een 

minimale onderlinge afstand van 2 meter; 

per 10 deelnemers 1 persoon ordedienst van de organisatie; 

statische manifestatie waarbij de deelnemers zoveel als mogelijk op hun plek 

blijven en de sprekers zich niet mengen onder de deelnemers; 

opbouw vanaf 12,45 uur toegestaan en aanvang van de manifestatie is om 

uiteriijk 14,00 uur; 
uiterfijk 15.30 uur is de manifestatie beiindigd en om uiterlijk 16.15 uur is het 

ten-ein schoon en opgeruimd; 

de geluidinstallatie wordt. behoudens kort testen, niet gebruikt voor 14.00 uur 

en niet meer na 15,30 uur; 

flyers of ander p1·omotiemateliaal mogen niet hand tot hand wo,·den u itge,·eikt; 

de geldende corona-maatn�gelen worden te allen tijde strikt in acht genomen 

door de organisatie, sprekers en deelnemers. 
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